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V Praze dne 18.2.2018 
 
Vážené delegátky, Vážení delegáti Konference delegátů TJ Kotva Braník z.s., 
 
5.3.2018 v 18 hodin se bude konat Konference delegátů TJ Kotva Braník z.s. Prezence bude 
probíhat na místě od 17:30 do 18:00. Prosíme, přijďte s dostatečným předstihem, 
abychom mohli schůzi zahájit v plánovaných 18 hodin. Na programu je toho dost, tak ať to 
všechno stihneme. 
 
Přístup na Konferenci bude pouze přes místnost s barem (původní vchod do restaurace). 
Všechny ostatní dveře budou uzamčeny, na konferenci je pozváno 79 delegátů a místnost 
se musí na tento počet delegátů upravit. 
 

U vchodu do sálu obdrží každý delegát obálku. Uvnitř bude žlutý 
lístek s vaším jménem (viz. obr.). Pokud budete v průběhu 
konference opouštět sál, odevzdáte tento lístek mandátové 
komisi. Je to nutné, budeme podle toho určovat počet 
přítomných pro případné hlasování. Při návratu do sálu si lístek 
opět vyzvednete u mandátové komise. Dále budete mít v obálce 

všechny potřebné hlasovací lístky do orgánů TJ Kotva Braník z.s. 
 
V příloze emailu Vám zasíláme dokumenty, o kterých budeme na konferenci jednat nebo 
hlasovat. Žádáme Vás o pečlivé prostudování těchto dokumentů.  
 
Přílohy k Pozvánce na jednání Konference delegátů TJ Kotva Braník z.s.“ 
 
Příloha č.2 - Jednací řád Konference delegátů TJ Kotva Braník z.s. 
Tento dokument upravuje procesy a postupy jednání na Konferenci delegátů 
Pokud budete mít k dokumentu připomínky nebo pozměňovací návrhy, připravte si je 
prosím na Konferenci 
Příloha č.3 - Volební Konference delegátů TJ Kotva Braník z.s. 
Tento dokument upravuje procesy voleb do orgánů TJ na Konferenci delegátů 
Pokud budete mít k dokumentu připomínky nebo pozměňovací návrhy, připravte si je 
prosím na Konferenci 
Příloha č.4 - Příloha č.1 Volebního řádu - vzor Hlasovacího lístku 
Dokument obsahuje návod, jak označit volební lístek pro jednotlivé volby a vzor 
hlasovacího lístku. 
Příloha č.5 - Stanovy TJ Kotva Braník z.s. 2018 
Příloha obsahuje návrh nových Stanov TJ Kotva Braník z.s. Ke stanovám se mohl každý člen 
vyjádřit do 5.2.2018. Ze schvalovacího procesu a diskuze mezi Výbory TJ a Výbory oddílů 
nám zůstaly tři sporné body. O těchto bodech se bude na konferenci hlasovat samostatně 
a teprve schválené znění těchto bodů bude součástí schvalovaných stanov jako celku. 
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1) Jednání per rollam 
V návrhu stanov je bod o možnosti jednání Konference delegátů mimo zasedání. 
Článek III, odst. 2, bod 2.13 
2.13 Konference delegátů může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) 

pomocí technických prostředků nebo korespondenčně. Návrh musí obsahovat 

alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou 

uveřejněny a údaj o lhůtě, ve které se má člen Spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být 

kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena s 

uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno. Statutární orgán oznámí členům 

Spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování a pokud bylo 

usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. 

Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady Spolku ten, 

kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro 

jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech delegátů. 

Jak vypadá samotné hlasování: 

VTJ s dostatečným předstihem (plánováno 30 dní před konečným termínem hlasování) 

rozešle podklady delegátům emailem. Pokud delegát nemá email, tak za: 

a/ prostřednictvím výboru oddílu nebo  

b/ k vyzvednutí v kanceláři nebo  

c/ poštou.  

K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a 

roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu 

rozhodnutí. Tento dokument pak delegát doručí osobně či poštou do kanceláře TJ. 

Toto ustanovení navrhuje OPT zrušit. 
Podrobnější informace k tomuto bodu dostanete od OPT i VTJ na Konferenci. 
 
2) Neslučitelnost funkcí 
Jedná se o Článek III., odst. 5, bod 5.2 

5.1 Kontrolní komise má alespoň tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s 

výkonem funkce statutárního orgánu, člena Výboru TJ, člena Výboru oddílu, 

placeného funkcionáře či pracovníka TJ a ani s výkonem funkce likvidátora. 

Minimální právní úprava podle OZ je taková, že členství v kontrolní komisi není slučitelné 
s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.  
VTJ navrhuje do nových stanov formulaci (5.1), která je obsažena i v aktuálně platných 
stanovách. 
OPT navrhuje vyškrtnout z tohoto ustanovení členy Výborů oddílů. 
Podrobnější informace k tomuto bodu dostanete od OPT i VTJ na Konferenci. 
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3) Poměr pro výpočet počtu delegátů za oddíly a právo členů Výboru TJ a Kontrolní 
komise volit na Konferenci delegátů  

V současných stanovách je uvedeno, že Členská schůze oddílu volí své delegáty na členskou 
konferenci jednoty. Delegáty volí podle počtu svých členů, zpravidla v poměru 1:7, přičemž 
jedním z delegátů je vždy předseda oddílu.  
Tato formulace je nejednoznačná a umožňuje dvojí výklad a to: jeden delegát za každých 
celých sedm členů (zaokrouhlení dolů) anebo v minulosti praktikovaný jeden delegát za 
každých začatých sedm členů (zaokrouhlení nahoru). 
Dále je ve současných stanovách uvedeno: Nejvyšším orgánem TJ je členská konference, 
kterou tvoří formou delegace zástupci všech oddílů, členové výboru TJ a členové kontrolní 
komise.  
Byla vznesena námitka, zda mají členové Výboru a Kontrolní komise právo hlasovat na 
Konferenci. To současné stanovy nikde neuvádějí.  
Proto VTJ navrhuje do nových stanov přesně vymezit výše uvedené, konkrétně se jedná o 
Článek II., odst. 2, bod 2.1. 

2.1 Konference delegátů je nejvyšším orgánem TJ a plní působnost členské schůze. 

Konference delegátů je složena ze zástupců všech oddílů (podle zásady, že za 

každých započatých 7 členů oddílu se konference delegátů účastní 1 delegát za 

daný oddíl), členů Výboru TJ a členů kontrolní komise. Všichni delegáti mají 

hlasovací právo. 

OVT předneslo pozměňovací návrh změny poměru na 1:10. 

Podrobnější informace k tomuto bodu dostanete od OPT i VTJ na Konferenci. 
 
Příloha č.6 - 2018_Směrnice č.7 - Oddíly TJ  
Z důvodu zjednodušení Stanov, po kterém volaly instituce poskytující dotace, se VTJ 
rozhodl otázku oddílů přenést do směrnice. Schvalování (a tedy i případné změny) této 
směrnice VTJ doporučuje na Konferenci delegátů.  
 
Nejpozději 7 dní před volbou dostanete ještě Kandidátní listinu do orgánů TJ Kotva Braník 
z.s. Pokud tedy uvažujete o kandidatuře do nějakého orgánu TJ, neváhejte a kontaktujte 
VTJ. Kandidaturu můžete samozřejmě podat i na Konferenci delegátů. 
 
 
Bodem programu Konference je i schválení zprávy o hospodaření. Bohužel VTJ do 
dnešního dne neobdržel od účetní potřebné podklady a tak tento dokument a návrh 
rozpočtu nemůže poslat s pozvánkou jako přílohu. Na Konferenci budou tyto dokumenty 
připraveny (příslib paní účetní máme), ale chápeme, že jednat o této věci bez přípravy není 
podle pravidel. A tak jsme připraveni, pokud se na tom Konference delegátů usnese, 
přesunout tyto body na Mimořádnou Konferenci delegátů. 
 
Závěrem všechny prosím, přineste si sebou propisku, ať si u voleb nepůjčujeme navzájem 
jednu jedinou. 
Děkuji a těším se na viděnou na Konferenci delegátů TJ Kotva Braník z.s. 

Za VTJ Tomáš Michal 
 


